
Ολοκλθρωμζνθ Προςζγγιςθ για τθ Διερεφνθςθ, Διάγνωςθ και Διαχείριςθ  

Περιςτατικϊν Κακοποίθςθσ & Παραμζλθςθσ Παιδιϊν (ΚαΠα-Π) 

τθν παροφςα φάςθ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ “Ολοκλθρωμζνθ Προςζγγιςθ για τθ Διερεφνθςθ,          

Διάγνωςθ και Διαχείριςθ Περιςτατικϊν ΚαΠα-Π” ο ςυντονιςτικόσ φορζασ ςτο πλαίςιο τθσ δθμόςιασ         

διαβοφλευςθσ για τθν οριςτικοποίθςθ του Πρωτοκόλλου Διερεφνθςθσ, Διάγνωςθσ & Διαχείριςθσ ΚαΠα-Π 

και του Εκνικοφ υςτιματοσ Αναφοράσ ΚαΠα-Π (ΕΑ ΚαΠα-Π) προχϊρθςε αρχικά ςτο ςχθματιςμό δφο     

ομάδων από πζντε ειδικοφσ επαγγελματίεσ αντίςτοιχα από τουσ τομείσ τθσ πρόνοιασ, τθσ υγείασ, και τθσ    

δικαιοςφνθσ. τθ βάςει των αποτελεςμάτων των προαναφερόμενων ενεργειϊν το                                           

Πρωτόκολλο και το ΕΑ ΚαΠα-Π κα αποτελζςουν κείμενα διαβοφλευςθσ με ευρφτερθ ομάδα είκοςι             

επαγγελματιϊν από τουσ τομείσ τθσ πρόνοιασ, τθσ υγείασ, τθσ δικαιοςφνθσ, τθσ δθμόςιασ τάξθσ και τθσ    

εκπαίδευςθσ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα… 
το πλαίςιο τθσ Ενζργειασ 1 “Πρωτόκολλο Διερεφνθςθσ, Διάγνωςθσ & Διαχείριςθσ ΚαΠα-Π”                     

πραγματοποιικθκαν ςυναντιςεισ  ομάδασ εμπειρογνωμόνων, ειδικϊν επαγγελματιϊν από ςυναφείσ   

φορείσ και υπθρεςίεσ κατά τισ οποίεσ ςυηθτικθκαν ηθτιματα ςυνολικισ διαχείριςθσ περιςτατικϊν ΚαΠα-Π             

αναφορικά με τθ διαδικαςία τθσ ανίχνευςθσ, τθσ αναφοράσ και τθσ νομικισ παρζμβαςθσ μετά τθν         

αναφορά από όλουσ τουσ δυνθτικά εμπλεκόμενουσ επαγγελματίεσ, υπθρεςίεσ και οργανιςμοφσ. 

τθν ομάδα ςυμμετείχαν... 
Επαγγελματίεσ από το Παιδοψυχιατρικό Σμιμα του Σηάνειου Νοςοκομείου, το Σμιμα Ψυχολογίασ του               

Πανεπιςτιμιου Κριτθσ, το Κζντρο Ψυχικισ Τγείασ Περιςτερίου-Β’ Ψυχιατρικι Κλινικι του Ε.ΚΠ.Α.,    

Γενικό Νοςοκομείο «Αττικόν», τθ Παιδοψυχιατρικι Πανεπιςτθμιακι Κλινικι του Γενικοφ Νοςοκομείου    

Παίδων «Αγία οφία», το Δίκτυο για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ και το υνιγορο του Παιδιοφ, ενϊ ο    

ςυντονιςμόσ πραγματοποιικθκε από το Ινςτιτοφτο  Τγείασ του Παιδιοφ-Διεφκυνςθ Ψυχικισ Τγείασ και 

Κοινωνικισ Πρόνοιασ.  

Επιπλζον…. 
το πλαίςιο τθσ Ενζργειασ 2 “Προετοιμαςία φςταςθσ Εκνικοφ υςτιματοσ Αναφοράσ ΚαΠα-Π”                 

πραγματοποιικθκαν ςυναντιςεισ ομάδασ εμπειρογνωμόνων, ειδικϊν επαγγελματιϊν από ςυναφείσ    

φορείσ και υπθρεςίεσ κατά τισ οποίεσ ςυηθτικθκαν ηθτιματα δεοντολογίασ αναφορικά με τθν καταγραφι              

περιςτατικϊν ΚαΠα-Π, το ςχζδιο αςφαλείασ κακϊσ και οι μεταβλθτζσ που κα ενςωματωκοφν ςτο ΕΑ      

ΚαΠα-Π. 

τθν ομάδα ςυμμετείχαν... 
Επαγγελματίεσ από το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Ε.Κ.Κ.Α.), το Παιδοψυχιατρικό Σμιμα του      

Σηάνειου Νοςοκομείου, τθ Διεφκυνςθ Πρόλθψθσ Εγκλθματικότθτασ και ωφρονιςτικισ Αγωγισ            

Ανθλίκων του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ, το υνιγορο του Παιδιοφ και το Χαμόγελο του Παιδιοφ, ενϊ ο 

ςυντονιςμόσ πραγματοποιικθκε από το Ινςτιτοφτο Τγείασ του Παιδιοφ-Διεφκυνςθ Ψυχικισ Τγείασ και  

Κοινωνικισ Πρόνοιασ.  
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Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 

   
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το 
Πρόγραμμα ΕΠΑ 2007-2013“Ολοκλθρωμζνθ 
Προςζγγιςθ για τθ Διερεφνθςθ, Διάγνωςθ και 
Διαχείριςθ Περιςτατικϊν Κακοποίθςθσ &                      
Παραμζλθςθσ Παιδιϊν” ςτο www.esa-kapa-p.gr   

http://www.esa-kapa-p.gr/


Εκνικό φςτθμα Αναφοράσ ΚαΠα-Π 

Σο Εκνικό φςτθμα Αναφοράσ ΚαΠα-Π (ΕΑ ΚαΠα-Π) αποτελεί  μια  

ολοκλθρωμζνθ διαδικτυακι εφαρμογι, για τθ διαχείριςθ τθσ οποίασ 

είναι  υπεφκυνθ  θ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Τγείασ  & Κοινωνικισ Πρόνοιασ 

του    Ινςτιτοφτου  Τγείασ του Παιδιοφ. Σο ςφςτθμα είναι δομθμζνο ζτςι 

ϊςτε να περιλαμβάνει δεδομζνα ΚαΠα-Π ςε επίπεδο περίπτωςθσ. Πιο                 

ςυγκεκριμζνα, τα δεδομζνα κα αφοροφν περιςτατικά ΚαΠα-Π για τα 

οποία  γίνεται αναφορά ςε φορείσ/ υπθρεςίεσ  ςτουσ τομείσ τθσ             

Πρόνοιασ, (Ψυχικισ) Τγείασ, Εκπαίδευςθσ, Δθμόςιασ Σάξθσ και                

Δικαιοςφνθσ  και τα διαχειρίηονται επαγγελματίεσ  απαςχολοφμενοι 

ςτουσ παραπάνω  τομείσ.  

Μζςω τθσ ςυςτθματικισ καταγραφισ πλθροφοριϊν, το ΕΑ ΚαΠα-Π 

ςτοχεφει ςτθν: 

Μζτρθςθ  του  επιπολαςμοφ  και τθσ επίπτωςθσ τθσ ΚαΠα-Π  ςε  εκνικό  

επίπεδο 

Ενθμζρωςθ του επαγγελματία τόςο για τθν μεταγενζςτερθ πορεία του  

περιςτατικοφ  όςο  και  για τα αποτελζςματα τθσ διαχείριςισ  του  

Αποτελεςματικι διαςφνδεςθ και ςυντονιςμό των εμπλεκόμενων 

φορζων/  υπθρεςιϊν  

Σα αναμενόμενα οφζλθ από τθ χριςθ του ΕΑ ΚαΠα-Π ςυνοψίηονται 

ςτα  ακόλουκα ςθμεία: 

Μακροπρόκεςμθ παροχι  χρονοςειρϊν δεδομζνων που επιτρζπουν 

τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των εφαρμοηόμενων  πολιτικϊν 

πρόλθψθσ και παρζμβαςθσ ςτθ μείωςθ του φαινομζνου τθσ ΚαΠα-Π 

Μζτρθςθ των προςδιοριςτϊν επικινδυνότθτασ που ςχετίηονται με τθν  

εμφάνιςθ τθσ ΚαΠα-Π 

Αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων τθσ ΚαΠα-Π ςτα παιδιά-κφματα  

Κακοριςμόσ προτεραιοτιτων ςτθ βάςθ των οποίων κα χαραχκοφν 

πολιτικζσ πρόλθψθσ και παρζμβαςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ΚαΠα-Π 

Ενίςχυςθ τθσ  γνϊςθσ και ευαιςκθτοποίθςθ των επαγγελματιϊν, των  

πολιτικϊν και του γενικοφ πλθκυςμοφ ςε  κζματα αναφορικά με τθν 

ΚαΠα-Π  

Εντοπιςμόσ πεδίων για περαιτζρω  ζρευνα 

  

  

 

 

 

Επίπεδο  πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα του ΕΑ ΚαΠα-Π 

Η ςυλλογι, θ καταχϊρθςθ και θ επεξεργαςία των δεδομζνων των 

υποκειμζνων κα γίνεται αποκλειςτικά από ειδικά εξουςιοδοτθμζνουσ               

επαγγελματίεσ οι οποίοι εργάηονται ςε εγγεγραμμζνουσ ςτο ΕΑ 

ΚαΠα-Π φορείσ/υπθρεςίεσ που ανικουν ςτο χϊρο τθσ υγείασ, τθσ 

πρόνοιασ, τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ δθμόςιασ τάξθσ και τθσ δικαιοςφνθσ, 

και οι οποίοι ςτο πλαίςιο τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ           

λαμβάνουν  γνϊςθ  και  καλοφνται να διαχειριςτοφν περιςτατικά 

ΚαΠα-Π.  

Κάκε επαγγελματίασ κα ζχει πρόςβαςθ μόνο ςτα δεδομζνα που    

καταχωρεί ο ίδιοσ και όχι ςτα δεδομζνα άλλων επαγγελματιϊν.       

Δεδομζνου του ςυγκεκριμζνου περιοριςμοφ και προκειμζνου να   

επιτυγχάνεται θ απαραίτθτθ διαςφνδεςθ μεταξφ των επαγγελματιϊν 

που ειςάγουν δεδομζνα ςτο ςφςτθμα για το ίδιο υποκείμενο, κα   

εμφανίηεται   ςτο   χριςτθ   ενθμερωμζνθ   λίςτα   με  ςτοιχεία   επικοινωνίασ 

των εμπλεκόμενων φορζων/ υπθρεςιϊν.   

Πλιρθ  πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα του  ΕΑ ΚαΠα-Π  κα ζχει  αποκλειςτικά ο 

ειςαγγελζασ  ι  εξουςιοδοτθμζνο  από   αυτόν  άτομο. 

Διαςφάλιςθ απορριτου 

φμφωνα  με  τον  Κϊδικα  Δεοντολογίασ  του  ΕΑ ΚαΠα-Π, θ  επεξεργαςία 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα είναι απόρρθτθ και διεξάγεται 

αποκλειςτικά και µόνο από πρόςωπα που τελοφν υπό τον ζλεγχο του 

υπεφκυνου επεξεργαςίασ ι του εκτελοφντοσ τθν  επεξεργαςία και µόνο 

κατ’ εντολι του. Οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίεσ δεςμεφονται να       

τθροφν το απόρρθτο των πλθροφοριϊν που επεξεργάηονται, και να μθ 

ςυηθτοφν για τα δεδομζνα που διαχειρίηονται με άτομα που δεν         

ανικουν ςτο επαγγελματικό τουσ πλαίςιο και που δεν υπόκεινται ςε 

κακικον εχεμφκειασ. 

  

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 



 
 

   

Πρωτόκολλο Διερεφνθςθσ, Διάγνωςθσ,             Πρωτόκολλο Διερεφνθςθσ, Διάγνωςθσ,             Πρωτόκολλο Διερεφνθςθσ, Διάγνωςθσ,             
Διαχείριςθσ ΚαΠαΔιαχείριςθσ ΚαΠαΔιαχείριςθσ ΚαΠα---Π & ςυνοδευτικά εργαλεία Π & ςυνοδευτικά εργαλεία Π & ςυνοδευτικά εργαλεία    

   

Σο Πρωτόκολλο Διερεφνθςθσ, Διάγνωςθσ 

και Διαχείριςθσ περιςτατικϊν κακοποίθςθσ 

και παραμζλθςθσ παιδιϊν (ΚαΠα-Π) ζχει 

ςχεδιαςτεί για να προωκιςει μια ενιαία και 

διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ, παρζχοντασ  

υλοποιιςιμεσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςτουσ επαγγελματίεσ του τομζα 

υγείασ, ψυχικισ υγείασ, πρόνοιασ, δικαιοςφνθσ και δθμόςιασ τάξθσ που 

ζρχονται ςε επαφι με παιδιά ι αςχολοφνται ειδικά με παιδικι                

κυματοποίθςθ ι ενδοοικογενειακι βία.  

τόχοσ του Πρωτοκόλλου είναι να εξαςφαλιςτεί ζνα αποτελεςματικό 

πλζγμα προςταςίασ και ανταπόκριςθσ από μζρουσ των αρχϊν και των  

επαγγελματιϊν ςε μια πικανι ι αποδεδειγμζνθ ΚαΠα-Π, το οποίο κα είναι 

ςφμφωνο με το υπζρτερο ςυμφζρον του παιδιοφ και τισ ανάγκεσ του. Με 

αυτό τον τρόπο, ελαχιςτοποιείται το δευτερογενζσ τραφμα που ςυχνά  

παρατθρείται ςτα ςτάδια τθσ διερεφνθςθσ και τθσ νομικισ  παρζμβαςθσ.  

Πιο ςυγκεκριμζνα... 

Σο Πρωτόκολλο προςφζρεται ωσ πρότυπο για τθ διαχείριςθ περιςτατικϊν  

ΚαΠα-Π: α) εξοικειϊνοντασ τουσ επαγγελματίεσ με τθ βαςικι ορολογία που 

χρθςιμοποιείται τόςο διεκνϊσ όςο και ςτο ελλθνικό νομικό ςφςτθμα για 

τα ηθτιματα τθσ ΚαΠα-Π, κακϊσ και με τισ κυριότερεσ μορφζσ που μπορεί 

να λάβει το φαινόμενο, β) παρακζτοντασ αφ’ ενόσ τα χαρακτθριςτικά του 

παιδιοφ, τθσ οικογζνειασ (γονείσ/ φροντιςτζσ) και του ευρφτερου κοινωνικοφ       

περιβάλλοντοσ που είναι δυνατόν να αυξάνουν τθν πικανότθτα ζνα παιδί 

να κακοποιθκεί ι και να παραμελθκεί και αφ’ ετζρου τουσ δείκτεσ         

εκείνουσ που μαρτυροφν πικανι φπαρξθ ΚαΠα, γ) παρζχοντασ               

πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν αναφορά πικανισ ΚαΠα-Π, δ) παρζχοντασ μια 

ςφνοψθ των ςχετικϊν νόμων και των κυβερνθτικϊν πολιτικϊν που        

ιςχφουν ςιμερα ςχετικά με τισ δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ μασ από διεκνείσ και 

ευρωπαϊκζσ ςυμβάςεισ για τθν προςταςία των παιδιϊν, τθν τιμωρία των 

δραςτϊν, αλλά και τθν υποχρζωςθ των πολιτϊν και των επαγγελματιϊν 

για αναφορά περιςτατικϊν ΚαΠα-Π, ε) επιςθμαίνοντασ τα βιματα που 

πρζπει να ακολουκιςει ο επαγγελματίασ όταν καλείται να αναλάβει     

δράςθ, ανάλογα με τθν ειδικότθτά του και το ςτάδιο που βρίςκεται θ   

υπόκεςθ. 

  

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 

   

   

Σο Ευρετιριο Οργανιςμϊν και     

Τπθρεςιϊν  διαχείριςθσ  περιςτα-

τικϊν ΚαΠα-Π δθμιουργικθκε από 

το Ινςτιτοφτο Τγείασ του Παιδιοφ-

Διεφκυνςθ  Ψυχικισ   Τγείασ  και  

Κοινωνικισ Πρόνοιασ, Κζντρο για τθ 

Μελζτθ και Πρόλθψθ τθσ Κακοποί-

θςθσ και Παραμζλθςθσ των Παιδιϊν  

ςτο   πλαίςιο  του προγράμματοσ ΕΠΑ 

2007-2013:“Ολοκλθρωμζνθ      

Προςζγγιςθ για τθ Διερεφνθςθ, 

Διάγνωςθ και Διαχείριςθ Περιςτατικϊν Κακοποίθςθσ &       

Παραμζλθςθσ  Παιδιϊν” *Κωδικόσ, MIS 372071+ και               

περιλαμβάνει ςτοιχεία επικοινωνίασ (επωνυμίεσ, ταχυδρομικζσ  

διευκφνςεισ, θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ, τθλζφωνα επικοινωνί-

ασ ι/και fax) για οργανιςμοφσ   και   υπθρεςίεσ    που               

εμπλζκονται  ςτθ   διαχείριςθ  περιπτϊςεων ΚαΠα-Π               

πανελλαδικά, ανά Περιφζρεια και ανά τφπο  υπθρεςίασ  (πχ 

Πρόνοιασ, Ψυχικισ Τγείασ κλπ). 

Σο Ευρετιριο είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα μασ, από όπου 
μπορεί  να  το  ςυμβουλευτεί  κάκε  ενδιαφερόμενοσ/θ. 

   

Σο   Ευρετιριο   Ιςχφουςασ   

Νομοκεςίασ για  τθν  Κακοποίθ-

ςθ και Παραμζλθςθ Παιδιϊν 

(ΚαΠα-Π) δθμιουργικθκε από 

το Ινςτιτοφτο Τγείασ  του Παιδιοφ

-Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και 

Κοινωνικισ Πρόνοιασ, Κζντρο  

για  τθ  Μελζτθ και Πρόλθψθ  

τθσ  Κακοποίθςθσ  και Παραμζ-

λθςθσ  των  Παιδιϊν ςε ςυνεργα-

ςία με τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι 

"υνιγοροσ   του  Πολίτθ-Κφκλοσ   Δικαιωμάτων  του              

Παιδιοφ" ςτο πλαίςιο του  προγράμματοσ  ΕΠΑ  2007-

2013: “Ολοκλθρωμζνθ   Προςζγγιςθ   για   τθ   Διερεφνθςθ, 

Διάγνωςθ  και  Διαχείριςθ Περιςτατικϊν Κακοποίθςθσ &    

Παραμζλθςθ Παιδιϊν” *Κωδικόσ, MIS 372071+ και παρζχει μια   

ςφντομθ  αλλά  πλιρθ  καταγραφι   του   νομοκετικοφ          

πλαιςίου  και   των   προβλζψεων  ςχετικά  με τθν  ΚαΠα-Π  ςε  

κάκε  επαγγελματία   που ενδζχεται να   εμπλακεί ςτθ διαχείρι-

ςθ  τζτοιων  περιςτατικϊν.  

Σο Ευρετιριο  είναι  διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα μασ, από  όπου 

μπορεί να το ςυμβουλευτεί κάκε ενδιαφερόμενοσ/θ και      

ςφντομα κα είναι διακζςιμο  και  ςε   ζντυπθ  μορφι  από  το   

Ινςτιτοφτο Τγείασ   του   Παιδιοφ-Διεφκυνςθ   Ψυχικισ  Τγείασ   

&   Κοινωνικισ   Πρόνοιασ.  

http://esa-kapa-p.gr/?q=node/103
http://esa-kapa-p.gr/?q=node/104


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεκνι υνάντθςθ Διαβοφλευςθσ με κζμα “Επενδφοντασ ςτα παιδιά: Μια πρόκλθςθ για τθν Ευρϊπθ του 21ου αιϊνα” διοργάνωςε ο υνιγοροσ του 

Πολίτθ, ςε ςυνεργαςία και με τθν υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Eurochild και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ 

Προεδρίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Η ςυνάντθςθ ζλαβε χϊρα ςτισ 9 Μαΐου 2014, ςε αμφικζατρο του Τπουργείου Εξωτερικϊν. Η υνάντθςθ            

αφοροφςε τθν εφαρμογι τθσ Ευρωπαϊκισ φςταςθσ “Επενδφοντασ ςτα παιδιά: πάηοντασ τον κφκλο τθσ μειονεξίασ” (C(2013)778, 20/2/2013), θ     

οποία  προτείνει τθν εξαςφάλιςθ πόρων και ποιοτικϊν υπθρεςιϊν για τα παιδιά, τθν ενίςχυςθ τθσ εργαςιακισ ζνταξθσ των γονζων, ενζργειεσ για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ, και κζτει το δικαίωμα των παιδιϊν να ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ και ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων που τα 

αφοροφν. Είναι θ πρϊτθ φορά που ςυηθτικθκε θ φςταςθ αυτι ςτθν Ελλάδα και ανταλλάχκθκαν απόψεισ ςχετικά με το πϊσ μπορεί να εφαρμοςτεί 

ουςιαςτικά ςε Ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο, ενϊ παράλλθλα δθμοςιεφτθκε θ πρϊτθ Ευρωπαϊκι Ζκκεςθ ςχετικά με τθν υλοποίθςι τθσ ςτθ χϊρα μασ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Οι εκπρόςωποι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Eurochild, του Οργανιςμοφ Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκοφ 

Δικτφου εμπειρογνωμόνων για κζματα κοινωνικισ ζνταξθσ τόνιςαν ότι θ φςταςθ αποτελεί ευκαιρία για τισ εκνικζσ κυβερνιςεισ να εκπονιςουν  

ολοκλθρωμζνεσ ςτρατθγικζσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ παιδικισ φτϊχειασ και να αξιοποιιςουν τουσ διακζςιμουσ πόρουσ ςτθν κατεφκυνςθ αυτι. 

 Σο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανεξάρτθτων Εμπειρογνωμόνων εκπόνθςε Ζκκεςθ για λογαριαςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ με ςτοιχεία από όλεσ τισ 

χϊρεσ ςτθν οποία τονίςτθκε θ ανάγκθ τα κράτθ μζλθ να καταγράφουν με ςτοιχεία τισ ενζργειζσ τουσ με ςτόχο τθν ευθμερία των παιδιϊν και τθν              

καταπολζμθςθ τθσ παιδικισ φτϊχειασ και να αξιολογοφν τισ ςυνζπειεσ των μζτρων λιτότθτασ ςτον παιδικό πλθκυςμό. 

 Οι Ευρωπαίοι υνιγοροι του Παιδιοφ (κωτίασ, Ιρλανδίασ, Ολλανδίασ και Ελλάδασ) αναφζρκθκαν ςτισ προςπάκειζσ τουσ να αςκιςουν επιρροι 

ςτισ εκνικζσ πολιτικζσ, ζτςι ϊςτε να λαμβάνονται υπόψθ τα δικαιϊματα του παιδιοφ και να δίνεται ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ αποκεντρωμζνων 

ςχεδίων με ενεργι ςυμμετοχι τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, των ΜΚΟ και των ίδιων των παιδιϊν. 

 Οι δφο ζφθβεσ ςφμβουλοι του υνθγόρου του Παιδιοφ τόνιςαν πόςθ ςθμαςία ζχει τα παιδιά να ςυμμετζχουν ενεργά και να εκφράηονται         

ελεφκερα ςε όςα κζματα τα αφοροφν και παρουςίαςαν τισ προτάςεισ που προζκυψαν από ςυναντιςεισ εφιβων ςυμβοφλων του υνθγόρου το 

2013. 

 Η Εκνικι Επιτροπι Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, το ΕΚΚΑ, το ΙΤΠ και άλλεσ ΜΚΟ υποςτιριξαν τθν ανάγκθ Εκνικοφ χεδίου Δράςθσ για τα         

Δικαιϊματα του Παιδιοφ ςτθν Ελλάδα και τθν ανάπτυξθ ςυλλογικισ πρωτοβουλίασ ενϊ τόνιςαν πόςθ ςθμαςία ζχει να ξεπεραςτοφν οι διαφορζσ 

μεταξφ τουσ και να ενεργοποιθκοφν ομάδεσ εργαςίασ για τθν καταγραφι τθσ κατάςταςθσ και τθν εκπόνθςθ ςτοχοκετθμζνων ενεργειϊν ςτα   

πεδία  τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ υγείασ και τθσ κοινωνικισ προςταςίασ. 

 Ο Βοθκόσ υνιγοροσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ επιςιμανε ότι ο υνιγοροσ του Πολίτθ κα ςυνεχίςει τισ προςπάκειζσ του για τθν εκπόνθςθ 

του Εκνικοφ χεδίου Δράςθσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ, αςκϊντασ παράλλθλα πίεςθ ςε όλα τα επίπεδα διαμόρφωςθσ και υλοποίθςθσ     

εκνικισ   πολιτικισ. 

Για  περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςχετικά με τη ςυνάντηςη ςτο http://www.0-18.gr/ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

Σο Ινςτιτοφτο Τγείασ του Παιδιοφ-Διεφκυνςθ Ψυχικισ Τγείασ & Κοινωνικισ Πρόνοιασ διοργανϊνει ςτισ 20 Ιουνίου 2014, ςτθν        
αίκουςα του φοιτθτικοφ πολιτιςτικοφ κζντρου Ξενία, επιςτθμονικι θμερίδα με τίτλο: "Ψυχοκοινωνική παρζμβαςη ςτο        
Ρζθυμνο: ςυμπεράςματα, πραγματικζσ ανάγκεσ, προοπτικζσ" . 

τθν θμερίδα που πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Προγράμματοσ           
υνολικισ Ψυχοκοινωνικισ Παρζμβαςθσ ςτθν πόλθ του Ρεκφμνου "Γνωρίηω Μιλάω     
Αλλάηω", κα παρουςιαςτοφν: 

Ο απολογιςμόσ και τα ςυμπεράςματα από τθ λειτουργία τθσ Μονάδασ                         
Ψυχοκοινωνικισ Παρζμβαςθσ παιδιϊν και εφιβων 

Οι δράςεισ πρόλθψθσ ςτα ςχολεία του νομοφ  

Η εκτίμθςθ αναφορικά με τθ ςυνολικι παρουςία του Προγράμματοσ ςτο          
Ρζκυμνο 

τθν θμερίδα κα ςυμμετζχουν φορείσ και υπθρεςίεσ από τουσ τομείσ τθσ υγείασ, τθσ πρόνοιασ και τθσ εκπαίδευςθσ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το Πρόγραμμα ΕΠΑ 2007-
2013 “χζδιο ςυνολικισ ψυχο-κοινωνικισ παρζμβαςθσ ςτθν πόλθ του     
Ρεκφμνου με ςτόχο τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου 
τθσ ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ ανθλίκων” ςτο www.gma-ich.gr 
 

   

   

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 

Επενδφοντασ ςτα  παιδιά:                                         
Μια πρόκλθςθ για τθν Ευρϊπθ  του 21ου αιϊνα 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:059:0005:0016:EL:PDF
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11641&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11667&langId=en
http://www.0-18.gr/gia-paidia/nea/synantisi-diageneakis-epikoinonias
http://www.0-18.gr/
http://www.gma-ich.gr/


 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
 

Ενθμερωτικό Δελτίο τθσ Πράξθσ “Ολοκλθρωμζνθ     
Προςζγγιςθ για τθ Διερεφνθςθ, Διάγνωςθ και             

Διαχείριςθ Περιςτατικϊν ΚαΠα-Π” ςτο πλαίςιο  Ε.Π. 
Ανάπτυξθ  Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007-2013. 

 
Τπεφκυνοσ ζκδοςθσ:  

Δρ Γιϊργοσ Νικολαΐδθσ 
 

Τπεφκυνθ φνταξθσ, Επιμζλεια:  
Άρτεμισ Δθμθτροκάλλθ 

 
Γραφείο Σφπου  

 
Κζντρο για τθ Μελζτθ και τθν Πρόλθψθ τθσ Κακοποίθςθσ και 

Παραμζλθςθσ των Παιδιϊν  
Διεφκυνςθ Ψυχικισ Τγείασ & Κοινωνικισ Πρόνοιασ-

Ινςτιτοφτο Τγείασ του Παιδιοφ  
 

Σο ζντυπο διατίκεται δωρεάν  
 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Φωκίδοσ 7, 115 27 Ακινα 
Σθλ: 210 7715791  
Fax: 210 7793648 
www.ich-mhsw.gr   

www.esakapa-p.gr 
e-mail: adimitrokalli@ich-mhsw.gr 

e-mail:esa-kapa-p@ich-mhsw.gr 
www.facebook.com/esa.kapa.p 
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               ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
Η Διεφκυνςθ Ψυχικισ Τγείασ & Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Ινςτιτοφτου Τγείασ του Παιδιοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕ1 “υντονιςμζνεσ                    

Ενζργειεσ για τθν Ολοκλθρωμζνθ Προςζγγιςθ τθσ ΚαΠα-Π” του Προγράμματοσ “Ολοκλθρωµζνθ Προςζγγιςθ για τθ ∆ιερεφνθςθ, 

∆ιάγνωςθ και ∆ιαχείριςθ Περιςτατικϊν Κακοποίθςθσ και Παραµζλθςθσ Παιδιϊν” *κωδικόσ MIS 372071+, κα προκθρφξει ανοιχτό 

διαγωνιςµό για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν προµικεια υπθρεςιϊν για τθν καταςκευι, ανάρτθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ τθσ 

θλεκτρονικισ εφαρµογισ e–ΕΑ ΚαΠα-Π *Ενζργεια 2 “Προετοιμαςία φςταςθσ Εκνικοφ υςτιματοσ Αναφοράσ ΚαΠα-Π”+.  Σο τεφχοσ  

δθμοπράτθςθσ βρίςκεται ςτθν φάςθ τθσ προζγκριςθσ (Ειδικι Τπθρεςία Σομζα Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Μονάδα Γ–

Προεγκρίςεων & Επιτόπιων Επαλθκεφςεων). 

Η διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Ι.Τ.Π. http://www.ich.gr/el/, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ∆ιεφκυνςθσ Ψυχικισ Τγείασ και 

Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Ι.Τ.Π. http://www.ich-mhsw.gr/, ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ http://www.esa-kapa-p.gr/ και ςτθ 

∆ιαφγεια.  

Περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιοποιθκεί ςτο Σεφχοσ ∆ιακθρφξεων ∆θµοςίων υµβάςεων του Φφλλου Εφθµερίδασ τθσ          

Κυβζρνθςθσ (ΦΕΚ) και ςε δφο πανελλινιεσ θµεριςιεσ οικονοµικζσ εφθµερίδεσ. 

Σο πρόγραμμα «Ολοκλθρωμζνθ Προςζγγιςθ για τθ Διερεφνθςθ, Διάγνωςθ και Διαχείριςθ Περιςτατικϊν Κακοποίθςθσ και                

Παραμζλθςθσ   Παιδιϊν» *Κωδικόσ MIS 372071+ υλοποιείται με τθ ςυγχρθματοδότθςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου και του 

Τπουργείου Τγείασ (Ειδικι Τπθρεςία Σομζα Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Μονάδα Α2-υντονιςμοφ Εφαρμογισ & Τποςτιριξθσ 

τθσ Τλοποίθςθσ), ςτο πλαίςιο του Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007-2013». 

 
 
 
Αυτό το Ενθμερωτικό Δελτίο ζχει παραχκεί για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ “Ολοκλθρωμζνθ Προςζγγιςθ για τθ Διερεφνθςθ, Διάγνωςθ και            
Διαχείριςθ Περιςτατικϊν Κακοποίθςθσ & Παραμζλθςθσ Παιδιϊν *Κωδικόσ, MIS 372071]” και αντιπροςωπεφει τισ απόψεισ των ςυντακτϊν του. Οι      
απόψεισ αυτζσ δεν ζχουν υιοκετθκεί ι εγκρικεί με οποιοδιποτε τρόπο από τθν Ειδικι Τπθρεςία του τομζα Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και δεν πρζπει να εκλαμβάνονται ωσ κζςεισ του Τπουργείο ι τισ Επιτροπισ. Η Ειδικι Τπθρεςία δεν εγγυάται τθν ακρίβεια των 
ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτο παρόν Ενθμερωτικό Δελτίο, οφτε αποδζχεται τθν ευκφνθ για οποιαδιποτε χριςθ των πλθροφοριϊν αυτϊν. 

 

  

Νζα & ΑνακοινϊςεισΝζα & ΑνακοινϊςεισΝζα & Ανακοινϊςεισ   

52ο Πανελλινιο Παιδιατρικό υνζδριο  
06/06/2014 ζωσ 08/06/2014, Rodos Palace, Ρόδοσ  
Διοργάνωςθ: Ελλθνικι Παιδιατρικι Εταιρεία 
Επικοινωνία: conference1@everesttravel.gr 
http://www.everesttravel.gr/ , http://www.ped-congress.gr/  

1ο Επιςτθμονικό υνζδριο του EAN με κζμα “Το φαινόμενο του εκφοβιςμοφ ςτο   
ςχολικό και διαδικτυακό περιβάλλον. Με το βλζμμα ςτην Ευρώπη” 
11/06/2014 ζωσ 13/06/2014, Ακινα 
Διοργάνωςθ: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του χολικοφ Εκφοβιςμοφ (European Αnti-
bullying Νetwork- EAN) υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Προεδρίασ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ 
Επικοινωνία: stefanosalevizos@hamogelo.gr, internationaldept@hamogelo.gr  
http://www.hamogelo.gr/   

Επιςτθμονικι Διθμερίδα με κζμα “Καινοτομία ςτισ Υπηρεςίεσ Υγείασ-Κοινωνική     
Ευθφνη των Φορζων Υγείασ” 
11/06/2014 ζωσ 12/06/2014, Αμφικζατρο Πανεπιςτθμιακοφ Νοςοκομείου         
Λάριςασ, Λάριςα 
Διοργάνωςθ: φλλογοσ φίλων τθσ Μ.Ε.Θ Γ.Ν. Λάριςασ  
Επικοινωνία: info@globalevents.gr 
http://www.globalevents.gr/   

5Ο Πανελλινιο υνζδριο Σου Φόρουμ Δθμόςιασ Τγείασ Και Κοινωνικισ Ιατρικισ  
21/11/2014 ζωσ 23/11/2014, Ξενοδοχείο Porto Palace, Θεςςαλονίκθ 
Διοργάνωςθ: Εργαςτιριο Τγιεινισ-Σμιμα Ιατρικισ, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο          
Θεςςαλονίκθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Εταιρεία Ιατρικϊν πουδϊν 
Επικοινωνία: info@globalevents.gr 
http://www.globalevents.gr/   

2o Πανελλινιο υνζδριο Ψυχιατροδικαςτικισ  
11/12/2014 ζωσ 14/12/2014, Royal Olympic Hotel, Ακινα 
Διοργάνωςθ: Ελλθνικι Ψυχιατροδικαςτικι Εταιρεία 
Επικοινωνία: Athens@globalevents.gr 
http://www.globalevents.gr/   

   

   


